WHO
odrzuca
paszport
szczepionkowy
dla
podróżujących za granicę

W oświadczeniu wydanym w poniedziałek po wirtualnym briefingu,
Komitet Nadzwyczajny WHO ds. Międzynarodowych standardów
zdrowotnych oficjalnie zalecił rządom unikanie wprowadzania
obowiązkowych paszportów szczepionkowych, co jest trendem,
który już zyskuje na popularności w Wielkiej Brytanii.
W szczególności komitet zalecił rządom, aby „nie wymagały
dowodu szczepienia jako warunku wjazdu, biorąc pod uwagę
ograniczone (choć rosnące) dowody na skuteczność szczepionek w
ograniczaniu przenoszenia i utrzymującą się nierówność w
globalnej dystrybucji szczepionek. Państwa-Strony są
zdecydowanie zachęcane do uznania, że wymogi dowodu
szczepień mogą pogłębiać nierówności i promować zróżnicowaną
swobodę przemieszczania się.”
Aby uzasadnić to stanowisko, WHO przytoczyło zarówno
ograniczone dane na temat skuteczności szczepionek w
ograniczaniu przenoszenia zakażeń, jak i głębokie nierówności
w dostępności, na które WHO od dawna narzekało, że człowiek
jest być może bardziej niż ktokolwiek odpowiedzialny za fakt,
że biedne narody prawdopodobnie będą czekać latami na
wystarczające dostawy szczepionek.
Ten człowiek nazywa się Bill Gates.
Nawiasem mówiąc, Komitet wezwał również rządy do zrobienia

wszystkiego, co w ich mocy, aby wesprzeć Covax, program
sponsorowany przez WHO i zaprojektowany przez Gatesa, aby
dostarczyć wystarczającą liczbę szczepionek, aby zaszczepić
populacje ponad 130 krajów. Jednak programowi nie udało się
przydzielić wystarczającej liczby szczepionek, a wiele
biedniejszych krajów – poza 92 oficjalnie kwalifikującymi się
do pomocy za pośrednictwem Covax – nie ma pojęcia, skąd będą
pochodzić dostawy szczepionek, ponieważ wybór przestrzegania
prawa patentowego stworzył wąskie gardło dla międzynarodowych
dostaw. Zamiast pozwalać na „otwartą szczepionkę”, która
mogłaby być produkowana gdziekolwiek, rynki wschodzące muszą
konkurować o szczepionki na wolnym rynku.
Po poleceniu rządom, aby starały się przestrzegać ograniczeń
kwarantanny dla podróżnych w granicach zdrowego rozsądku, WHO
dodało, że rządy powinny również pracować nad „zmniejszeniem
obciążenia finansowego podróżujących z zagranicy”, kiedy tylko
jest to możliwe, jednocześnie egzekwując środki kwarantanny.
W międzyczasie w USA dyrektor CDC dr Walensky, której strach
spowodował, że pojawiała się na pierwszych stronach w
przeszłości, ostrzegła, że liczba przypadków COVID nadal
rośnie, nawet gdy liczba szczepień rośnie, a rzeczywistość nie
umknęła milionom Amerykanów, którzy chodzą w maskach, jakby
nic się nie zmieniło.
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